Klachtenformulier Ministerie van Buitenlandse Zaken
Met dit formulier kunt u een klacht indienen als u ontevreden bent over hoe u bent behandeld. U kunt dit formulier
dus niet gebruiken voor het indienen van een bezwaar-, beroep- of verzoekschrift.
1. Uw gegevens
Voorletters:

Achternaam:

m/v

Bedrijf (indien van toepassing):
Adres:
Postcode en woonplaats:
Land:
Telefoon:
E-mailadres:
2. Vertegenwoordiging/machtiging
Indien u zich laat vertegenwoordigen, dan dient u uw vertegenwoordiger te machtigen. Dat kunt u doen door de
gegevens hier onder 2. in te vullen en dit onderdeel te ondertekenen. U dient vervolgens het gehele
klachtenformulier verder in te vullen, te printen en dus voorzien van de originele handtekening per post te sturen
naar: Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling bestuursrecht (DJZ/NR-Klachten), Postbus 20061, 2500 EB
DEN HAAG.
Nota bene: Als u zich niet laat vertegenwoordigen kunt u dit formulier elektronisch versturen.
Voorletters:

Achternaam:

m/v

Bedrijf (indien van toepassing):
Adres:
Postcode en woonplaats:
Land:
Telefoon:
E-mailadres:
Handtekening klager:

Plaats en datum:

3. Klachtomschrijving
a. Ik heb een klacht naar aanleiding van:
□ een procedure voor de aanvraag van een visum voor kort verblijf of een voorlopig verblijf (mvv),
□ legalisatie en/of verificatie van documenten,
□ een procedure voor een aanvraag van een paspoort of een ander reisdocument of de dienstverlening op het
gebied van notariaat, burgerlijke stand, naturalisatie of internationale rechtshulp,
□ een hulpverzoek van en bijstandsverlening aan Nederlanders in het buitenland of een klacht over
gedetineerdenbegeleiding,
□ inburgeringsexamen,
□ een andere aangelegenheid.
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b. Als uw klacht betrekking heeft op een Nederlandse vertegenwoordiging (bijvoorbeeld de ambassade of een
consulaat of een honorair consulaat) in het buitenland, wilt u dan hieronder aangeven op welke vertegenwoordiging
uw klacht betrekking heeft? (bijvoorbeeld: het honorair consulaat in Barcelona, of: de ambassade in Peking, of: de
ambassade in Rabat etc.):

Heeft uw klacht betrekking op een specifieke afdeling of directie van het ministerie zelf? Zo ja, welk onderdeel/
afdeling/ directie betreft dit?

Nota bene: Uw klacht wordt in beginsel behandeld door de betreffende vertegenwoordiging.

c. Heeft u een referentienummer, bijvoorbeeld van een aanvraag van een visum of een paspoort en/of een
kenmerk van een brief?
Type document (paspoort/visum/brief/etc.):
Nummer:

datum:

d. Indien van toepassing, weet u met welke medewerker u contact heeft gehad?

e. Wanneer vond de gedraging/handeling plaats (datum, tijd/dagdeel) en/of sinds wanneer speelt uw klacht?

f. Beschrijf uw klacht zo nauwkeurig mogelijk.

g. Wat verwacht u van het ministerie? Of wat wilt u bereiken?

h. Wilt u uw klacht mondeling toelichten?

i. Stuurt u bijlagen mee?

ja/nee

ja/nee. Zo ja, namelijk

